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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (มาตรา 78)ไดใหความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ินในสวนของภาพรวมของประเทศและในสวนของ
กระทรวงสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงวาดวยการกระจายอํานาจสูองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน
เพิ่มขึ้น 

สําหรับการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพตามแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดกําหนดกรอบภารกิจที่จะถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดแก 1) การผลิตสื่อ และเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพ 2) การ
เสริมสรางศักยภาพผูบริโภคทั้งดานความรูในการบริโภค และเรียกรองสิทธิอันชอบธรรม 3) การ
สรางและขยายเครือขายการมีสวนรวมในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพของผูบริโภค
ในทองถ่ิน  และ  4) การตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับ  ผลิตภัณฑ  อาหาร  ยา  เครื่องมือแพทย 
เครื่องสําอาง และ วัตถุอันตราย ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการถายโอนภารกิจเฉพาะการตรวจสอบ
อาหาร ณ สถานที่จําหนาย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินการงานถายโอนภารกิจใหแก
เทศบาลมาตั้งแตป 2542 โดยมีกิจกรรมการอบรมเทศบาลนครและเทศบาลเมือง และไดขยายผลใน
การเตรียมความพรอมองคการบริหารสวนตําบลเพื่อรองรับการกระจายอํานาจดานอาหาร ในป 
2549 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีการทําบันทึกขอตกลงรวมมือเร่ืองการถายโอน
ภารกิจงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพกับเทศบาลเมืองทองเที่ยว 8 แหง ไดแก เทศบาล
พัทยา เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครหาดใหญ 
เทศบาลเมืองปาตอง     เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลตําบลเกาะสมุย อีกทั้งไดมีการจัด
อบรมเทศบาลทุกระดับ     เร่ืองการตรวจสอบฉลากอาหาร ณ สถานที่จําหนาย โดยหลังการอบรม
เจาหนาที่จากเทศบาลไดมีการฝกปฏิบัติการตรวจสอบอาหาร ณ สถานที่จําหนายในพื้นที่รวมกับ
เจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน สวนในป 
2550  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดแตงตั้งเจาหนาที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครทั่ว
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ประเทศเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอาหาร และไดโอนงบประมาณใหทุกจังหวัด ยกเวน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ เทศบาลในเรื่องการตรวจสอบอาหารและ
เครื่องสําอาง 

การถายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขระยะที่1 (พ.ศ. 2544-2547)  เมือง
พัทยามีความพรอมในการรองรับการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณสุข มีเพียงบางภารกิจ
เทานั้นที่ยังไมดําเนินการหรือยังไมมีการถายโอนภารกิจมาอยางเดนชัดจากกระทรวงสาธารณสุข
เชน ภารกิจการผลิตสื่อประชาสัมพันธดานอาหารและยา ภารกิจการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภค
ดานความรูและการเรียกรองสิทธิอันชอบธรรม ภารกิจการสรางและขยายเครือขายการมีสวนรวม
ในการคุมครองผูบริโภค(พจนวรรณ ตันติวัฒน,2547) 

ณ ปจจุบันการถายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขอยูในชวงระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2548-2553)  หลังจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาว
ขางตน พบวา มีเทศบาลนํารองเพียงไมกี่แหงที่ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางเชน เทศบาล
นครขอนแกนมีการกําหนดเปนโครงสรางการบริหารงาน ยุทธศาสตรและมีตัวช้ีวัดชัดเจน (KPI) 
(www.kkmuni.go,8 พ.ย 2551) ,เทศบาลเมืองพัทยาไดกําหนดเปนโครงสรางการบริหารงาน กรอบ
บุคคลใหมในแผน 3 ป(2548-2550)(www.pattaya.go.th,8 พ.ย 2551) ,เทศบาลนครเชียงใหมป 2550
ไดดําเนินงานคุมครองผูบริโภคโดยกําหนดงบประมาณในเรื่อง การรณรงค ส่ือประชาสัมพันธ 
สรางความเขมแข็งใหกลุมอสม.และนักเรียนในเขต(www.cmcity.go.th ,8 พ.ย 2551) 

ที่ผานมาเทศบาลสวนใหญรวมทั้งเทศบาลเมืองสตูลมีการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคที่ไมชัดเจนนัก และเมื่อมีนโยบายถายโอนภารกิจทําใหเทศบาลไมสามารถรับการถายโอน
ได การเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อวางแผนรองรับการถายโอนภารกิจและพัฒนารูปแบบ
งานคุมครองผูบริโภคที่เหมาะสมกับภารกิจ จึงเปนสิ่งสําคัญตอการถายโอนภารกิจ การศึกษานี้จึง
เปนการศึกษาความพรอมของเทศบาล ปญหาและอุปสรรค เพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบและการ
วางแผนงานตอไป  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอนภารกิจการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. ปญหาและอุปสรรคของการถายโอนภารกจิดานผลิตภณัฑสุขภาพ 
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คําถามที่ใชในการศึกษา 
 “เทศบาลเมืองสตูลมีความพรอมเพียงใดในการรับการถายโอนภารกจิการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 
 
นิยามคําศพัท 
 ความพรอม  หมายถึง สภาพความสมบูรณที่มีอยูเดิมหรือไดจัดเตรยีมขึ้นจนมีองคประกอบ
ที่ตองการเพียงพอตอการดําเนินการหรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว 
 เทศบาล  หมายถึง องคการบริหารสวนทองถ่ินแบบหนึ่ง เปนการกระจายอํานาจใหแก
ทองถ่ินดําเนินการปกครองตนเอง 
 เทศบาลเมือง หมายถึง ทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือทองถ่ินชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึน้ไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

ผลิตภณัฑสุขภาพ หมายถึง ยา  อาหาร  เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วตัถุออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาทและยาเสพติดใหโทษ 

การคุมครองผูบริโภค หมายถึง กระบวนการปกปอง คุมครองสิทธิของผูบริโภคเพื่อให
ผูบริโภคมีความ    ปลอดภัยและไดรับความเปนธรรม 

การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  หมายถึง  การปองกันและคุมครองสุขภาพ
ของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพโดยผลิตภัณฑเหลานี้ตองมีคุณภาพและปลอดภัย มี
การสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ดวยขอมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือไดและมี
ความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑ สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน   
 การถายโอนภารกิจดานผลติภัณฑสุขภาพ หมายถึง การที่ราชการบริหารสวนกลางและ
ราชการบริหารสวนภูมภิาคจะลดหรือยุตบิทบาทจากผูปฏิบัติและเปลี่ยนผานไปใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูปฏิบัติแทน การถายโอนภารกจิจะตองเชื่อมโยงกับเรื่องการเงิน การคลัง 
งบประมาณและการแบงรายไดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับงานวจิัยนีจ้ะศึกษาเฉพาะ
การถายโอนภารกิจดานผลิตภัณฑสุขภาพ  
 กรอบภารกิจ หมายถึงหมายถึง กรอบภารกิจที่จะถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร      ปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดแก 1) การผลิตสื่อ และเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑ       สุขภาพ 2) การ
เสริมสรางศักยภาพผูบริโภคทั้งดานความรูในการบริโภค และเรียกรองสิทธิอันชอบธรรม 3) การ
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สรางและขยายเครือขายการมีสวนรวมในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพของผูบริโภค
ในทองถ่ิน  และ  4) การตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับ  ผลิตภัณฑ  อาหาร  ยา  เครื่องมือแพทย 
เครื่องสําอาง และ วัตถุอันตราย ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการถายโอนภารกิจเฉพาะการตรวจสอบ
อาหาร ณ สถานที่จําหนาย 
 ชวงการถายโอนภารกิจ  หมายถึง ระยะเวลาของการถายโอนภารกิจตามกรอบของ
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยแบงเปน 3 ระยะดังนี้ 

1. ชวง 4 ปแรก (พ.ศ. 2544-2547) จะเปนชวงของการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
ภายในขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน การบริหารสวนกลางและการบริหารสวน
ภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนายุทธศาสตร การสรางความพรอมในการรองรับการถายโอน
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสินรวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2548-2553) เปนชวงเปลี่ยนผาน มีการปรับบทบาทของราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม(ภาค
ประชาชนที่จะเรียนรูรวมกันในการถายโอนภารกิจ  รวมทั้งปรับปรุงกฏหมายที่
เกี่ยวของ 

3. ชวงเวลาหลังจากปที่ 10 ( พ.ศ. 2554  เปนตนไป) ประชาชนในทองถ่ินจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ประชาชนจะมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแลและการตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเต็มที่ 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

เพื่อเปนชุดความรูใหกับหนวยงานที่ถายโอนภารกิจ(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และหนวยงานที่รับการถายโอนภารกจิ(เทศบาล
สตูล) วามีความพรอมในประเดน็ใด ขาดความพรอมในสวนใด เกดิความรวมมือ 
ประสานงานกบัเครือขาย หนวยงานใดไดบาง  ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติทราบปญหาและอุปสรรค และเปนขอมูลทางออมใหกบัเทศบาลอื่นๆเพื่อเตรียม
ความพรอมกบัภารกิจดานนี้ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.เพื่อนําผลการศึกษาไปวางแผนถายโอนภารกิจงานคุมครองผูบริโภค 
2.เปนกรณีศกึษาใหกับหนวยงานสวนทองถ่ินอื่นเชน เทศบาลตําบล, อบต.ในการเตรยีม
ความพรอมเพือ่รับการถายโอนภารกิจ 
3.ผูที่มีสวนเกีย่วของสามารถเลือกประเดน็ปญหาและอปุสรรคในการถายโอนภารกจินี้มา
วิเคราะห หาแนวทางแกไข ปรับใชตามความเหมาะสม 
 

 
 


